Działoszyce, dnia 8.07.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Gmina Działoszyce, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
sporządzonej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce"

Zakres zmian w SIWZ:
1. Pkt. III SIWZ - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ppkt. 57 otrzymuje brzmienie:
57. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego
dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymagań w zakresie realizacji zadania, obejmujących:
1) umowę z instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, której będzie przekazywał odebrane od
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przewidzianą w PGO dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2022.
2) umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

2. Pkt 30 Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz oferty otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1
(do oferty)
.......................................................
/ pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy...................................................................................................................................
Kod, miejscowość, województwo,
powiat………………………………….......................................................................................
ulica, nr domu
............................................................................................................................................
Strona internetowa:…………………………………………………………………………………………..
Adres e - mail ............................................................................................................................................
Numer telefonu:……………………………………………………………………………………..
Numer faksu……....................................................................................................................
Numer REGON .....................................................................................................................
Numer NIP .............................................................................................................................

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólnik spółki cywilnej lub członków konsorcjum).
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Działoszyce, Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce
tel. (41) 3526010, faks (41)3526900
Zobowiązania Wykonawcy
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami Umowy i
ewentualnymi uzupełnieniami do SIWZ (sprostowania, modyfikacje itp.) my niżej podpisani
oferujemy wykonanie usługi:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce" w okresie od dnia 01 stycznia
2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
1. Za cenę

Cena
Cena
ryczałtowa
ryczałtowa netto VAT ( ....%)
brutto za 1
za 1 MT
miesiąc

Liczba
miesięcy

Cena
ryczałtowa
całkowita
netto

VAT ( ....%)

Cena
ryczałtowa
całkowita
brutto

12

2. Emisja spalin do środowiska przez pojazdy przewidziane do realizacji usługi objętej niniejszym
zamówieniem:

Lp

Marka/model

Rok produkcji

Nr rejestracyjny

Norma emisji spalin

3. Oferujemy termin płatności……… dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury Vat wraz z dokumentami wymaganymi w treści umowy.

Oferowana cena za 1 miesiąc realizacji zamówienia jest ceną stałą, uwzględniającą wszystkie
uwarunkowania wpływające na jej wysokość.
1. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy z należytą starannością w oparciu
o złożoną ofertę za zaproponowane powyżej wynagrodzenie. Cena oferty zawiera wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ oraz, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. OŚWIADCZAMY, że wadium w kwocie ………………… zł zostało wniesione
............................................................................................................................................

w

dniu

w formie.............................................................................................................................
3. Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium:
............................................................................................................................................
4. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie
umowy tj. ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń. Uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami
postępowania.
Dokonaliśmy
wizji
lokalnej
w terenie.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, Zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.
OŚWIADCZAMY,
że
wniesiemy
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
w wysokości
5 % całkowitej ryczałtowej ceny brutto tj. ……………………….. (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………...)w
następującej
formie:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
9.OŚWIADCZAMY, że za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 9 niniejszej Oferty, oferta
nasza
oraz
wszelkie
oświadczenia
i
zaświadczenia
złożone
przez
nas
w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicą
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10.OŚWIADCZAMY,
że
tajemnicą
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11.Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
1) odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to wniesione
przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.
12.
OŚWIADCZAMY,
że
będziemy
realizować
przedmiot
zamówienia
zgodnie
z wymogami określonymi w SIWZ oraz w obowiązujących przepisach w okresie od
01 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
13. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy siłami własnymi.
14. OŚWIADCZAMY, sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:………………………………………………………………………………..
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

15. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Dane do umowy:
Osoba (y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko…………………………………..Stanowisko……………………………………
16.OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
17. Zgadzamy się na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Gminę
Działoszyce.
18. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

Imię i nazwisko: .............................................................

Telefon/faks: ..................................................................

E-mail: ...........................................................................

20. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) ....................................................................................
2) ....................................................................................
3) ....................................................................................
4) ....................................................................................
5) ....................................................................................
6) ....................................................................................
7) ....................................................................................
8) ....................................................................................
9)………………………………………………….…………..

UWAGA:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela(li) i Wykonawcy.

Miejscowość……………………………………………………….Data: .....................................

......................................................................
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką
imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 Wzór umowy – paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5.
1.Wynagrodzenie płatne będzie za dany miesiąc na podstawie faktury VAT, do której Wykonawca
dołączy protokół odbioru usług zatwierdzony przez Zamawiającego, dokumenty wagowe i karty
przekazania odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania, oraz wydruki zapisów GPS w
formie elektronicznej (płyta CD).

2. Protokół, o którym mowa w § 5 pkt. 1 obejmuje wyszczególnienie miejscowości
i liczbę gospodarstw domowych gdzie wykonywano usługę, wraz z dokumentami wagowymi i kartami
przekazania odpadów.
3. Fakturę należy dostarczyć do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Zapłata należności za wykonaną usługę zostanie dokonana przez bank na podstawie wypełnionego
przez jednostkę przelewu Split na dwa rachunki bankowe dostawcy, tj. na jego rachunek
rozliczeniowy i powiązany z nim rachunek VAT. Zapłata należności odpowiadająca wartości sprzedaży
netto zostanie zapłacona przez nabywcę za pośrednictwem banku bezpośrednio na rachunek
rozliczeniowy dostawcy. Pozostała część ceny odpowiadająca kwocie podatku VAT zostanie
zapłacona przez bank na rachunek VAT dostawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem VAT.
5. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Gmina Działoszyce ul Skalbmierska
28-440 Działoszyce NIP 662-17-57-085; Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Działoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.
Zmieniona treść SIWZ oraz zmienione załączniki do SIWZ w załączeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Stanisław Porada
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